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JARDno-2017-1613
Välskärinpolun hulevesipumppaamo, laitehankinta
Järvenpään Vesi saneeraa Välskärinpolun alikulun hulevesijärjestelmän.
Saneeraus käsittää hulevesipumppaamon ja tulokaivon uusimisen, sekä
purkulinjan sujutuksen. Saneeraukseen liittyen Järvenpään Vesi on pyytänyt
tarjouksen Välskärinpolun hulevesipumppaamosta.
Hankintapäätöksen kohteena on Järvenpään kaupungin Välskärinpolun
hulevesipumppaamon laitehankinta.
Hankintamenettelynä on käytetty rajoitettua menettelyä. Hankinnassa
noudatetaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla
toimivien yksiköiden hankinnoista.
Järvenpään Vesi on lähettänyt tarjouspyynnöt liitteineen 29.9.2017
kohdennetusti seuraaville tahoille:
- Oy Grundfos Pumput Ab
- Xylem Water Solutions Suomi Oy
- Oy Lining Ab
Määräaikaan 9.10.2017 klo 24.00 mennessä kirjallisen tarjouksensa jättivät
seuraavat tarjoajat:
- Oy Grundfos Pumput Ab, Xylem Water Solutions Suomi Oy ja Oy Lining Ab
Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut.
Tarjoukset avattiin 10.10.2017 klo 9:44. Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten
tarjouspyynnönmukaisuus tarkastettiin ja havaituista puutteista Järvenpään
Vesi lähetti lisäselvityspyynnön 11.10.2017.
Kaikka tarjoukset täyttivät tarjoajalta ja tarjoukselta edellytetyt vaatimukset.
Tarjousten vertailu suoritettiin 13.10.2017, tarjouspyynnössä esitettyjen
perusteiden mukaisesti. Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä
ilmoitettu kokonaistaloudellisuus, joka muodostui laatu- ja hintapisteiden
summana.
Tarjoushinnat:
Tarjoaja

Kokonaishinta alv 0%

Oy Grundfos Pumput Ab

19 441,00 €

Oy Lining Ab

20 900,00 €

Xylem Water Solutions Suomi Oy

19 410,00 €
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Liitteet:
1 Pumppaamotarjouksen avauspöytäkirja 10.10.2017
2 5706_Tarjouspyyntö_laitehankinta 27.9.2017
Päätöksen peruste
Toimivalta perustuu hankinnassa päättämisessä Järvenpään kaupungin
hallintosäännön 42§:n Liikelaitosksen johtaja päätösvaltaan ja taloudelliseen
toimivaltaan rakennushankkeissa, jotka ovat alle 500.00 €.
Päätös
Päätän, että Välskärinpolun hulevesipumppaamon toimittajaksi valitaan Xylem
Water Solutions Suomi Oy. Pumppaamotoimitus kokonaishintaan 19 410,00 €
alv. 0%.
Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat
sopimusasiakirjan allekirjoittaneet. Sopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä
hankintapäätös on saanut lainvoiman.
Tilaajavastuulain mukaiset todistukset tarkistetaan ennen sopimuksen
allekirjoittamista.
Tiedoksi
Jari Mäkelä <Jari.Makela@Xyleminc.com>; Jouni Ojala (jojala@grundfos.com);
Sami Nuijanmaa <sami.nuijanmaa@lining.fi> JVesi; rakennuttajainsinööri,
vesihuoltoinsinööri, verkostopäällikkö, laskentasihteeri
Allekirjoitus

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) tai
kaupungintalon kirjaamossa (Hallintokatu 2) 16.10.2017 alkaen

Järvenpää
16.10.2017

Ari Kaunisto
toimitusjohtaja

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 16.10.2017
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Oikaisuvaatimus
§6
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen
(hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun
ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133
§:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä
tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt
ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen
oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen
tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen
tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen
oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä,
jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan
tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite:
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Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Järvenpään kaupunki
PL 41, 04401 Järvenpää
käyntiosoite: Hallintokatu 2, 04400 Järvenpää
telefax: (09) 2719 2577
sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
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